
SAĞLIK KURULUŞLARINDA TESİS VE RİSK YÖNETİMİ 
 
Prof. Dr. Yekta ÜLGEN 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Biyo-Medikal Mühendsiliği Enstitüsü 
 
 
 

Sağlık kurumları, diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında gerek yerleşim düzeni, gerekse cihaz 
ve donanımlarda kullanılan teknoloji bakımından daha karmaşık bir görüntü çizmektedir. 
Teknoloji yönetimi bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Sağlık kuruluşlarında,  yüksek risk 
taşıyan servisler başlıca Acil, Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Radyoloji’dir. Bu servislerde, 
doktor ile hasta belirli bir prosedür için kısa  süreli beraber olmakta; cihazlarda yüksek 
teknoloji kullanılması nedeniyle, cihaz arızaları ve kullanım hataları ile sık 
karşılaşılabilmektedir.  
 
Tıbbi personel açısından, tecrübe ve zamanlama büyük önem taşımakta, çoğu kez çabuk karar 
vermeyi gerektirmektedir. Deneme yanılma peryoduna müsamaha yoktur. Klinik prosedürler 
genelde tehlikeli olup, hastanın anatomisinde ve fizyolojisinde ki değişimler sonucu hastanın 
tepkisi kimi zaman beklenenden çok daha farklı olabilmektedir. Hasta anestezi altında ise 
şuursuz ve hareketsiz yatmakta; konuşabilme imkanına sahip değildir. Acil Servis’te ise, 
korku ve telaş neticesi hasta kendisini doğru ifade edememektedir.  
 
Diğer taraftan, hastanede çoğunlukla gözden kaçabilen, yanlış zamanda, yanlış kişiye, yanlış 
ilaç verilmesi gibi medikasyon hataları da oldukça önem taşımaktadır. Değişik sebeplerden 
ötürü, yanılgı ve hataların çoğu üstü kapalı geçilmekte, çok azı rapor edilerek açığa 
çıkarılmaktadır. 
 

Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminden amaç; hastaları, hastane personelini ve hastaneye 
gelen ziyaretçileri fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu etkileyecek bir ortam yaratmak; 
kazaları önleme yönünde her türlü tedbiri almak ve bu tedbirleri alırken hastane kayıplarını ve 
harcamalarını minimize etmek; yaralanma hatta ölümle sonuçlanabilecek kazalara imkan 
vermeyerek tazminat giderlerini asgariye indirmektir. 
 

Sağlık kuruluşlarında, Toplam Kalite Yönetimi ve Risk Yönetimi aynı hedefi paylaşırlar ve 
bir bütünün ayrılmaz birer parçasıdırlar. Hedef,  teşhis ve tedavi amaçlı teknolojilerin 
kullanımında, tesis ve organizasyon yönetim süreçlerinde performansı en üst düzeye 
çıkarmaktadır.  
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Tıbbi cihazların sayıları, çeşitleri ve karmaşık yapıları son 20 yıl içinde çok artmıştır. Buna 
bağlı olarak, tıbbi cihaz ve malzemelerin üretimi ve kullanımı ile ilgili standartlar ve 
hükümlülükler sürekli gelişme göstermektedir. Bu gün Amerika’da en basit tansiyon aletinden 
en kompleks MR cihazına kadar yaklaşık 6000 değişik tıbbi ürün (cihaz, malzeme) 
kullanılmaktadır. Bu tıbbi ürünler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir: İmplantlar veya 
pahalı yatırım gerektiren donanımlar, Tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir olanlar, Teşhis 
amaçlı olanlar / tedavi amaçlı olanlar ve Yaşam kurtarıcı olanlar / yaşam kurtarıcı olmayanlar. 

 
Tıbbi cihaz kazalarının başlıca nedenleri; hatalı veya kusurlu cihazların kullanımı, tıbbi 
cihazların hatalı kullanımı, kullanıcı eğitiminin yetersiz olması, tıbbi cihaz seçiminin ve 
bakım / kalibrasyonlarının yetersiz olması, yeni teknolojilerin kullanımında tecrübe ve bilgi 
eksikliği şeklinde sayılabilir. Yukarıdaki nedenlerden birinin veya bir kaçının hastane 
tarafından ihmali mesleki kazalara yol açmaktadır. 
 
Tıbbi cihazlarla ilgili olarak sağlık kuruluşlarının; cihazı kullanan doktor veya personelin ve 
tıbbi cihaz firmalarının üzerlerine düşen sorumluluklar vardır. Bir tıbbi cihaz satın alındığı ve 
hastanenin malı olduğu andan itibaren, o hastanede hasta güvenceliği hastanenin 
sorumluluğundadır. Tıbbi cihaz takip ve kontrol programı; tıbbi cihaz risklerinin takibi ve 
tıbbi cihazlarda yüksek kalite temini tıbbi cihaz yönetiminin başlıca unsurlarıdır. Tıbbi 
cihazların kontrol ve koruyucu bakım ve kalibrasyonları hastanenin Klinik Mühendisliği 
merkezi tarafından yürütülecektir. MR, CT, Kan Gazları Analiz cihazı gibi çok karmaşık 
yapıdaki cihazlar için, klinik mühendisliği merkezi denetiminde, üreticiden veya mümessil 
firmadan destek hizmet satın alınabilir. Bu hususların yerine getirilememesi hastaneyi 
ihmallerden ve doğacak sonuçlarından sorumlu tutar. 
 
Tıbbi cihazların kontrolü konusunda klinik mühendisi kadar, cihazı kullanan personelinde 
sorumlulukları vardır. Örneğin, bir anestezist veya anestezi teknisyeni de her gün kullanım 
öncesi anestezi cihazının doğru çalıştığından emin olmak için öngörülen test ve ölçümleri 
yapmakla sorumludur. JCAHO bu hususu şart koşmakta; ECRI ve FDA ise tıbbi cihazlarda 
kullanım öncesi uygulanması gereken protokolleri belirlemektedir. Bu konuda her hangi bir 
kanuni yaptırım olmamakla birlikte, bu şekilde davranılması hastanede sağlık hizmetlerinin 
daha kaliteli verilmesini sağlar.  
 
Koruyucu bakım ve kalibrasyon hizmetleri sırasında kolaylıkla tespit edilebilecek bir hatadan 
dolayı oluşacak tıbbi cihaz kazalarından hastaneler sorumlu tutulmaktadır.  
Tıbbi cihaz muayene, test ve koruyucu bakım sonuçları yazılı bir doküman haline getirilerek 
tıbbi cihaz takip dosyasına işlenmelidir. Her bir cihaz için ayrı açılacak dosyada cihaz bilgileri 
yer almalıdır. Hastaneler, hasta güvenceliği açısından, tıbbi cihaz kazalarında ne şekilde 
davranılacağını ve takip edilecek prosedürü önceden belirleyecektir. Hatalı veya bozuk bir 
cihazı bilerek hasta üzerinde kullanmak bu konuda hastaneye büyük sorumluluklar yükler. 
 


